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 . لا ا ا
 ع ولو و 0ص راه أك

 اهالى قد رم ئءر سا طا مأ

, 2 

 .يجذ طب :



 ئ ميتا موا هسا ا

 نر الل يونِسر املا معحو نيؤنتلاراده سار عح ىلا هد ديل
 نىيئمولبر ود صْؤمفخارودو نيؤراعلا بولت امبالا نكساو
 نيرحلاو اود اء شنحلابريخار تيريزئملارأ تصل اةريعلاب لاعشو

 نيفنزللا ءعاطلا لجحو نيقاتننملا,ايكا قونسل ا. ضرماو
 ع عبر لبلل لمحو نيئولحلا عيمح حلعانغل ا اضقو
 نبذ وبدلا نسبالو ارب مابالا | ىجو وساق هوحوزرؤملاب مسوو
 : ير ردي ننالادلاا نائؤاف نيرماحلا ده قويب ارجو رجا

 هررع اسو هيلع هدد !ليص ارهعات ميس نادهيتماو نيبملاقحلا كاملا
 امالسو هالص بحدود هللا عفم 1 1 !ىاص نسل سرلاربس هلوسرو
 قاإيصم نمدل اموهرابمب أو
 هاكر دصلارلا ىإ ا هئالاث كون و هيلع هدد !ىاصةددأ
 نونو مايا بس انتوردزتاةثاللو نساع ءتببأ او هرم تاكتمنعملاخ

 لسا وةالصلإ نود ! اهيحاص فاع ةرومرلا ةروهلل نسرذسع ىذا ونس
 يبد هنعورداى ور باطملابب ارح صوخوب رعد هَدالَكِق برم
 ب( درخايف لسفر من ف ضدوربمنا هدسو سلس دنع ابلاو يد
 هسا نيسوملارجما ىبصس نم لو اوصدو بر ئسعو هنالا نس ويلا

 ًافاع وبا بروئنسلا كب بل ةث الس هر جدد الخ لودر هنع ىلاغد ش
 سخ ونس كفر مإب 0! هرمسعال اةلسر شع ىتاإبلاو ىقبح نامعنبا
 هلدايبصر بلاطرب !نب لواعه رمد ةدالتلا لورا ربت اه عان شاو
 لبت زال كلن راهي مافن او هفوكللا 'ةيبرلل نم جود هدعوإ أعد

 3 بةلعو زن !ةئنسنو ننس عير ان الهو رم ناك ةتسدملاب كل 1
 نالطلونز نومسو نال درملا نم هلود ًصمرربأنو ةنوكلازتقو



4 

 4-7 هركيرسسا خس الإ قوبع هيك دول مر نيفلدوو# هداز ا وودي

 هرحس كاك ةيدابو ن اينما ياو اور جراسالان ع بجد اسدلا

 هس ينونواموبر شع ثلا ومها ةننالثو هسيرشسع مشن هنيالو
 ةيواعمن ايبزب رلاخوبا عي وب تاساماف نرويرلا ةرههط اسس نيمدر او هسنرا

 (شارمحلا نم هلو تاسو إبل عشلو نيرس تالا ابلاو يقص نايفسن ا

 اسود نيجير |ايلإو غبت ه ةهبواعنالبل اهبسا عب اند مدس نوعنرإو

 كل د رجد ناسو هني مزل و ةراسالا م علدخ اترمالا ةرومص كارو

 نوسلوةعنراةنحس رسولا اهساربع ىلود رد ناكو امون نييعنر إب

 هعبل سرس غنا خس ريد كإملاررعوب ا ماقريت نيبو مرلا ةر قطا نس

 هججزسلاداراو مائنلإب اعظع انجح محو ئلاخو كر و رعبرلا جا

 انبي نس شإرخب و امكن نس فيو اب ؤدايرحاصط مئقبل هك ىلإ مقنإا

 رس كاملادبعديدولاوب امافم ثل نملسرملو هببح نم ناض

 ىمفشلا فسوب نبا حاحا بودر ا ييوبجلا عج و ناورم

 تلد نارنسالا ثعحس امان ةؤرشلا هلم بلاراصو ركسسعلا دفن
 م داث باوك ناراعا ىلاولاند رسب رلا ج١ هسداررعرنعاوومجا
 نرد ١فاتك الرجا هد ان ونس كرسف »اع صرتحا كلنقمل كىلع

 لاق وع لارنممر دفلا نم ويل ندايررشل ان اخنو كرابن
 جاجئالخم يح لبلقلا لا نكت ملذ هريعنم فارشالا نحرحانلت

 هيلصو ند دنت بجرب درميزلا ياللوو ماملاروصسل حدو ةكم

 ريسرازغير ص اسالا ةداسسلا طفش | اه السحر هل اسد مساطر

 رعسو تاوض ا ةيييهر بر ناو ا بتاو نادم تن كت انممدو ابعد
 نتاخمرو همازسكملر كترزنالا نم نعاحج اىعنذ اماذ فل ابل

 ةكس نلت ماوراطقالاو دالسلاو اوفر فنواوبرتم ف انسالا



 رجحوب ١ ماكل اىبسوس ىهانصرلا يلاعنب ! دإ / نب اروح فبل
 لإ نس ىلع نم | نيس نم ١!ن رداملا سر نب 1 اع نسا نو داصلا)
 حبلا ظانئيملاو هيلع بارلا ناهإ “اولد هدجو هسدا مركب لاط
 رّمضايفنن البل ةكس نم جرتحو نيبلعرب جد سو هم قاب عج

 اد اًنمتماريسو دفنلعاو ناطلسلا كل دلو اراصد | ؤيحاو امن
 لن !ينندا'حوز هن او ناطلسلا اس اواهيم اوحوزلاو اريد
 ان نت |م وكن اعد ردوام هبلا همم رهو هنع ةينعير داوبلا دع
 ١ تبرتلااماف يداهل هع هرلاوه اص بث ردك ىذلام نيتنج و

 نرل إو تاؤزوربح فرامملا لع بع هسا جاك ينكر و بجدر و
 رف انزب تربه قفز ر افعو لاوسا اهيريمطاو راو سائ هني رم نسائكم وت ارم الزرياس كل كو ادالو اور انفع ثامو
 مافز كل دا نع او انورههيشيد ع ب اطورمهئ فو يتصو طالابلا
 هيببرمس قددإب يدافطاوع جوزت مهتلاور يطل سوس اسافر
 . هليجةزنإب ياحي جو زو ينوم تاغ :ةطافو ىشوم هل ثردوت
 نصدر ناعلس و يسوم ىل نحلوذ "وعلي ننعلام سن اكو ب وحلا نس
 دجرمكاماذ هطاض و رعو دوغ ترا ودا سح- ةبد بى يسوم جوزتف
 نبسحمل ن رلود سجن ابك ان اكو كاملاربز و ةنبب اب جوزت
 كىبدب كه زب اب جهزت سحربكاماد ياه ماو ولكن اعو نسحو
 000 ْ ل ٠" تاع تردؤدن ايعراهييس ا ثويعلاو نسحلوصصولا ةلماك



 ةلماك ةئسإب جوز ن ع معرملاماذ ةطانو بييرو نسخ ادعو

 ةسيئلو روع و هيرو درجأو يلع تلوم ةنها اهمسائف ص ولا

 هل ترلود كاع اهمصسارظنملا ةصلم ةيصلم ءةنناب ج وزن سحرمكاملذ

 ةباب جوز بعامناسلامهف ةيِقرو ةطانورج-او لبهاملا

 ريكا فرك نبا ول تددود هةر اهيصسالالاعاالو لعاب سيل
 ل اهلا نسحللو فصولاو لس اك تداكو هه ةبناب جوزتركىا

 نس زان جوز د جيربكاسان ةءطاذ دو ابلعو ةسقول تدلؤم ١

 ]تم ار ٠0 ثرلوم بسيلاويلاعر ىلا ةئجلام برعلارناكا

 خس اجدزت مهرب 02 مان رعل |ررعو هيفرومالسلا

 هيما ل

 رادثلا'ةليبح ناب جوزتهمربكافركمي او دمح او ةنصقد
 امض لاس مال الئد ثركش ىنطافاهيمساراهلا ةرهاط ميلاع

 0 اماجاو جاوي سووا ه» +

 يرتسلاا ماسملاو اهلل بع هلع اخ وس امصر ىوربلادجا
 3 امصو ريك م اضملاوهذ دالوال اكسيل مالي دلودُمت

 كلل اووي او يار نيس حبسرملا سس غلب امو هرؤدو ا

 اءصح نملحر !ىبعأب د ا ا د نب ىلع
 اننابا نس يل اناذسو بلد تل ديف انل ناذ ةكسدالاب ىلا تاهتملا
 رذسر و اسئعإ محو رفسلل بم انا كل نر نم مص ااماز اجت

 ضو نهاوسواسي علا اهدواحشح وعد ضر اانلحر لوقير
 ردصمو ماغم اديب انلربصت ايباطن كمي تاهيل ماهو

 اورتن نكس ىلا هريسسس د مج ارا نبا ى عع و جوكد يت لسضد ْ

 ميويصعا ,هعاطلل 0001 انقذ ر معا لاغنهه١ ْ
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 همانس او هل لعب افناه يار س ان ةنبب دع هكالماو هدالواد هر و د يي و هلهاو هدالواب كم فاريسنامهاعب ان ايفاع
 كسلا كدالواد كلهاينكو الف اغابكس ودنم ظفيحسا
 ظ لاّناحع انت ابا نم يزل بدو زرما كلذ ىف امل نافالحال
 ظ ثري اوى ابرد دلو ىم انس نم نظفي س اف ىلع فيدوتنل
 ' نيظرذ طلاقو د اهزلاو دابعلا انيلع كف ىلع فروت ' لاذ 70 هبافسوةثالث ةمسنشالاةررإو كد ياعصاد ده
 اراها اوُدزح ساق ةزيبرم نم ابحر خ امو دالاملامك د بد انبلع
 عمسوارم اح و اراه١نم غرلاب ابجرخو اب جشانزحانبلع
 طائل سؤد ناطلس كل زكو سلرذالا ناطلس (نلبخر
  اندالب جامصموانرومح اراملاول او انعرشسو انميرؤمل
 1 رحت اكس انع دوز ىلع يرتد لاق ان دابع نيم سو
 انقارمل وكيل مهو اوم حرنم خوجرلاب مايرمإو انعيشتسو انهبدؤتل
 ىلإ عنود ا اهيورتس هَدرتسملا كم ئيملاط انرسو ىلع فدرشسل الاف
 هتيصواو نسحلا اهدلو و .ف ابعر لها نرماك ىلع بسلا او
 - ناكئسح فيلا لات بولا ماسأ ترسو ضني كبّكرر مريلع
 هصقيج رد نر مولعلا ميج ف اسران مأرب انب ا ىلع ئب نيل
 2نائبفبت نسح فيلا لأ هدفو نط دو هره ر ريح دو
 عميس ةزس كم يلا انلصو قدح برع نعل جرو برخ ىلع
 يبلع اوماسو سائلا بلا تعرضت اهدانلصو امان جيا س و
 مصورمرل ا ةربومزه ١ انه رهد عمسورس لادا نرد اور رعار
 اطلس اماواس ا ومراخنو ائاح اهفارشاو ماسو بلع
 ١ لاثث ملدا رج !فيرتسلا ني اانا لاف انيلع ملدسوانسلاابح هان

 هل



 انه ىدلو سئروساهمساادحاان دنع ن كروي ميهاربا نبا يدلاو
 هرد !غص هدد! لومر ىدج تاذ هنيحيو يعجب اوحججا انل لاقت
 ا اكو ماتم ا هنص ى ار ار حفص راسو هيلع

 مسعرحا س اوهنو ' نكس لن ربو ندع عبس ب اوهرر برحلا
 لعد يلع ساو مب عئفبح ار كرار جس ا نا بر اشساو هس
 ردظيسونالاقو هب كرمت او هيلع مساو م اروحا ىدرئسلا

 ل احر مثرم حجو نب يدرملاو لاقطالا_ رس و لاح ىاو لاح هل
 ىلاعر وْمِب نس !نسو ربع صاه ناليرلاو هل لانعث لاحر كاد

 .اندو يديعتسا غاغا 0 وماما تاخلا_ده

 رفضا هبح نك و دفناىمف كيلع نكسانا

 فثلل ٌنرْيفد هحيل فدالا شئ أوهو يرسرعلائس

 ديح ا كاحارصحا نسح هددول مخارب اب اهاعئبرششلا لاك
 هبلع مسو هنلاماقق َََت افصل اب ةدرع ناطلسلا هارامات
 همصو ايبلإاح يؤلااؤمن لاثو هيناك د يسلحاو هيكرمنو
 ىلاناطلسسلار اعو همارك او ةخلابملا هيلع يصولا ن دارو

 شيبعدعر وةك نع امنيجد نس. > ٌفبرثتسلا لام سوما
 رلحو نمل اد الاب لا نسحايرس لؤنود افئاه كياراذا

 الذل ارز املع اوربا طل !دع تنجب ةطاعب جوزتواهيم كمر
 انس نم سس فرن افقف اند نس سراج نرمحاو ديب
 كانز ىلع لب أنو مم هب !نب ا دع مل سلال اوب اذ او
 كسا "يلقن 00 م اهسا ار ابرز مت نسحب

 يِرباِلا هيط اقر سرح نس اكو انك تس لاف ىف برغو م كنا ١



 راب لفت دامب ىدلو نس هنبد ةّميرتس امها برذو إب معاد :
 ىجيرل ناو قب ابمل تلق اهيسعنب كريو ريما لاستربصا

 "ل جريمه نا تبا !لافتت انم تناالو كنس نمعام

 اييلعٍبتفاذ' تجلت اف نسح نيدرشسلا لانا لايجلا ليش
 . ةنييكسوهيعال ه هر اعوكيعربس| نعله كو

 ربحد صو هيطاف ىكس ثدي عمو ىراملاى ب نسر انوو
 امهارنعادنواملاجو اهنسحو انؤرصع هر دزمو اهرهد
 هت ايلزسم مان | وازن املا ارر اهبجالاعبطال ابعاد و ضرس

 نم اربز ىع و كمي ميار ارب اس !يبعيرب ! نحس كب ىئنلل كنج ظ

 كال د هّدمَح نع سيب احن ريان هدا است !انهضرم
 و اسسملا ليف امان لونحرل إب ملاذ اك انيلع نداشساف
 0 الا كاش كن اءىلعاي ىرلاو كاتانبلع
 نسد ىرلول دوز رمي ارماو ةطاف كج رما نس مانملا

 ضو هو ال لميا شات نان كاع

 3 نوسة دعو نسح ىرلدول اهجوزنف حو ديس
 تسلا لاق كل ىراع امقرشمَتو انؤر ضن اين ىلا غن هيدااش

 يي شلات جاوبت هيد اس اراموس# ظ
 !ايغنو هن ابصس هسا تن ئيعردو!ب لاو ىورسم ارت

 اهروعروعود قماونلاخ عدورو ىدربا نسسح يجدر و

 ةسس كل دو ,سسشجلاب يسجل |ضبا او اييلحدو نسح ٍيدرتسلا
 .تبرككبو هزم نول عانءاصا اما هب انغسو مشعة نعسس
 ريدم نبسح يارب نبا يلع فرنسا هدج هامئس الند
 تبع هنابحربم تحوزنو فيزسلالاق ماهو مررس هل تددو

 ايا



 ارلو انوس_ملامعد هدد اود ساو نيلسون لق ميهارب

 اذاو شيعرغر ا ةكمنخ اميبذ نمسح ضد رسلا لائوين

 نويملاببد تاس بنج يس يل

 هدر حلو هع ميه ارب انب ا لعاض ملاو ىلع ضف و بالو
 تس هكَبنف دو بلاغ هه اة حملا تانولإب لاقط او

 هساوجر هريدرهكىحا يودون هدائسو ترش عو عبس
 لاق ةباطس ونين لن يرحا هس هرلاو رع هانم د

 انشر إو انس انرغص اربح اف درثنلاا ىنحا ناكر نسحْوبرتشلا ظ
 ننصرعاو ملبن ناكاسةرمكل فو دبل قفار هامل اردد
 قعوماناو حاوزلإب رس اننوحأ ابد ادري اذ ج - او َرإ!!درلع

 نمر نب قدش مل! نارلولارولا مالا يو با
 بدال !هعم كمن نسح نبرتنلا لاق نانبحلا اكسو

 ناويو هفنكت ع هؤ> ا يبسسح يرلور مكاو ميوبلا كلا د نم

 ٍناؤلا ارق او همس هزجا هجوم ىببحرو اوس

 كنناسرفو نلكيرملو يبرشلال اذ هنصحيو هزحااماناو او
 ن !مصتخلا هوعس رج يح انم يا ىئيم مشا ةنيدملاو
 كرين ةبالولا تاثداخ بلع كتئوحامإو برحلا رك

 ةراسال اب ال ! كت بالراصو نس اانلا نع لشد او ىل وحارب انس
 هجر ربااوسإ يرو الاف هيدا امم ادكتبنلا يف

 اذ اذ اوارنما ةبصكلااوجب مان انا انج هدعيفاضن هدداينصر

 دوما ايدمؤد ئمطقيذسا ماما يلوم فتئاصفانا
 دانر يعنناه كن اناعط فروع هارد

١ 



 دحخور ما انمي لاقد# املا ىب ئدامم ابا داد جدر
 هسفنرم اسي لد م ًاقمالور اد هدووعالو ماعطالو بارش ملىاعيإلو مانيب اللا عملا بل طن ماننتالو مالعلا كلما
 ل ملطم بلطاو مايا مانمو لاح كلل وكس ماركلا  كباباوحوم ماين سانلاو يعاب ملا مايفلاو مابصلايف
 لاجرلاورلاطمالا ةرايزب ىلغتكل نللانهىكنتنالو
 لاوس ردناعرحالا ةيبدل كنار س ايه ان او ىتالحا ٠ ردزلو ىماهنم نمت هينذن ان يو ربل رجا بريس لان مارككلا
 ىاع ةيبطْقلا طعارذ ناكو اند اورعت ايسلع ةئسلحلا وه ناكو مولملارباش بوحرد اردد انفوراو انس ايربلا ناو كل يد نسجوع | رمح ا ةبامخسو ننال قس
 0000 ل ةقيزمجو هلاح ناس ردن امهحب و تاباهيلا ىقبن 0 ن اناا ض متنالو ثلرس ملكا ىخا ا لافف ب اطاوالارباس

 لي هرم! لاو حال ب !لرا نس لابحرلا نم دحام دال الخد اذ او لاند هسا ةبتبم ميلع مح بطن لاحر لكبر لاحرل انس ندتمح اهل د اليك ن اد رحأ ايىح ااب اعاد لدم اع مرن جرلاب يزئعو  هسارب كرب هع نم ةيزتخت ظ لجللا هرثع نمدرم ا نوب سببجلو . ىلابسلب ةزكع نم درم ا نوب
 هلم يوذااور اكن اف هيلع عا جالاو هيلا مها حاورلاب
 -- اك ناو هويلسبو ا هودرف محم ب دابر ناو هوهجر
 (لضور بسن يطوتفمو للَح هسا ذاب نمطلاو باحاو يصل حميدو عئيبو مم دالبلا جلد مسحت داو موعود الاتنو انببب مامن قرسو مه د بدو ربحر موه كود١

 دج
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 مه ددجح و رج ءازمو ررجبالو بيم دب الد هزي
 قارساا دال نس يا اب كراع ف اخاؤب او دبكل تنسب
 رجائي سس لاك نيو اصلا دالابو ابلو الحور بادب اذ
 لدم جا كلين حمس امد ىلاخا هردا ىصر يو مشا
 اناناس ن'ئب داعارخذ قد ئهلاءانأ ا دا هلبللا كلن
 يذلاال !لاجرلا نم ن انعام لاطم اب رجا اهب ل.ل انو
 ل اجر ب اولابحر كارو تن )و لابجي هاروام

 مار اندلعلا لب مهرجد نمو ٠

 دبل دولا يا ءزلط
 انكرع عمم قيرصل اركب يباو

 لسد رضفلا نير وملاو د ناماعو
 حسم اركنجرسملا بح مه دججل سو

 بيطم نام مديدهت يرن

 جنجر جرير نسح رجل نو
 هيون وصفا باسم قي

 اهرسأبروبطلا]كمطتحابو
 برو وبي لك اائهارسحو و 0
 و

 مث
: 



 . ىهعاضلا نر رود نمو
 بيبطتن بلوصا ا جد دوم :

 هربثد ىلجرلا ناعمه رجد نمو ظ

 برئم اورهو باطف ال ارب اس يلع
 : ةةفينس ايييانو هرناويمر عد ديلا دما بيويس لاذ

 لاو مح نام ثاسانس ىو تبا يربح ده
 | كو مك دار ثنا لافت ىل بح انت لا ىرسحا

 درج يجيس لان يسارا صلو ل وعن عججر ظ
 ازمجوعضن يتلف نإ نس تبجعتن يو دبا
 00 نلاقاعشنار بدن دهر 0

 أماني ٠ ب ويسجل د0 تك« علو
 . هيئات الا ىفع لازلا كانالات ار امارس لاطماب

 ىح !ايمغاو لاوحالارراسىبع هررع علطب نا

 قب رماعاو معاد درو ىف لاجل مهجن ادمجا(
 انو لان سورس اوه عاوشفت اءذر لاوحال ا مرتك
 : رجا ربسلاو نال ن كلر دافلا ربع خيبشتل ! لال اذ“

 يعانرلا
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 . ىيحا يرسس لانذ ل ابجرل ارب اس يبلع قفناوالانفم
 مىضعىإ امنهسساامش نارسلاب كييشااناو يللا ىلع
 بزعملاورشنملادمورلاو نما او يصملاو دتسلاو لاسلاو'قارمل انافم كل انبجد دا ابال افذ فئم |ربرتت يزل اموامل تلاغد عايل دهحا د بسسل اارصوئ ال ببلر دافلاررع يا| هدا . لافك ابولكي نم امم تلاذؤو مالا !اعر لع اد د رص لعاماسو ىلع الانف اذ نراهم نيصخ تس داو برخحالا ةلسللا ]ف ثنو يوربلارج١يدسس لاك

 دير يسل | 2 ته ىنعنب !ابجهح اب ىعافرلاديجا مويس لات ماتنلانمالا جب اهملاذح امانا

 دادزس وافوش ابن دادزت_ لح اد كانو انجب لح مج زيلر دحاورصتمع نمو نحو ل انللارببكل | نم تال خب ره صر 5
 "2ث اورظناصصال ات املو ال !وابيد الا مدي ضعا ااه تين عل ىاؤزم !) خخ كب

 كَ

 - كابرس الارمالا ارعطاو راج_لابخرلا جرت اون
 اسم كح ومد ذخيو انررز و ضمت اذ_لاججرل



 : من قافثااهيلعو نيب لا ةراشسالا هدد
 55 و كو لارج ارسل ا رسلا

 0 الها يئرز نان
 ١ ريل هاتنلابب روع هتان دج

 ظ ابعبس م يظع بركن مسالا
 ابيع موس اركخؤو كا انا

 ' ن انرلا جب امم كلكلس
 اينرمقدحبار ناي امساك

 ايراصاو رو 'لابل ئاشسملا ىبعاهردا
 تت ١ (اةيشياتا ماسلا اصو يبحاد

 26 ,تكتؤذ امحاانا
 هضم ا ٠1 ا ا وا
 2 ةحشو رح ضب

 اكرم نوملنن عيدنا ن وجب سبل

 ابرج ر ومالا ك ىكلان 5

 اسدؤناو ارراس كزئاض نمر ادا ]
 01 ا ا

 ا



 ايص ل اندىلاعرسص ادد نسح ب يرتسلا ىح اباذاو

 يسمو ا
 رد افئادبع بريس ولسا ناطلسو ةرصفل
 علو رعوو يع اؤرل ارح ازيسلاو نب البخل
 هملالا ةرصصخلا كولم ىا ابالوه ثاوشر
 لاق اند هسا ةرنحوهغ م هر ابر ىلا انيس
 ريس ' زم لاخد هرد اىمضر هبكو ياي

 00ه وبانرْسو لاش وت أحس هسا ناروسا
 جب اهتسو نمر ظنو عيراو نس مرحي ار مؤ نم نسنالا
 انرحاثررر لوالا برر نو كارد وكاردح دو
 لاش ى انامحلا رد امنا جرع جيلا ار رورمظ الا
 فى راو لعانرمطع انمطع د هربثل ن'داسو © الحا

 اننيوافوداوبا نيدراعلا جانو ,ر 5ناسؤم
 انما اناوت ىف كرلادج دج رييسلابا اوه دنع
 نبىلصلاو اباوال رك رن ئىحاريصزت اللانر
 رايات : بزل ماسسم اسم ينل اف اومحي أو
 روكي ويوم ل د درو د ون
 ىصر يورد ار خاى دبس لاف ياع ىلاعالا ىرثشسل
 هائرزف / نان مضر مص لاش هنا

 بقتؤ نب 'جنلاو ف اورلاىسومئتسلا ار زر
 لاانرزر تراس موتا تضييع
 ناهد ب نحب الد فر امه لجحو فاسب وب ١
 اا رس ل ا



 كل
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 عع نإإبت بسدلا الا نسو بسحلاددا نم نأ ب دالا اوما وك اب نسما ىح اوصل لاتغن بطعاا كيري | ماحب ناد برع :رعاباومحر ا!نلاولاعفع دانيل صر انكو انبن اوف رح ارق لابحرلاو الإ ش اسيفدال نبع و ام هع لشد هدد اىنصر بو يلا ره ايريس لان هيل يلا: الس فرع ال سعالا

 ل ماجر ضرالاوف ا مصل ل افن كلوب وياعاد للااوعج سم انساو انعم ار ااولبكو 0 ابحالائيبهو ممر يذ د ماظرلا ببتع نس نذإ. اوس ودرصم لاف ناينئملاوما | نر ) ريحا ايل لام ةؤنملا يحاابمل ناد ل اجرراإب لاح احر لحن اًوهه لافد ىلا

 20000 "داو ماع 1 5 اداعنمو
 00 و 00 وسار ري طاعلا
 فنرحأ 0 لوم

 زو ٍهرهرس مم

 اومد

 در



 7 انطعان يديه نايف نواب ياخ

 ئلزو ءاسكساو كاملاؤمزر
 انلاعم وسد انش اورظش الر

 ةليسل ماركا اوفحب ودرج 2
 ا ٠" اوُهطغنواوحاو ايبلعاو دوحو

 ظ 1 ب

 ظ ,. 2020١ مكلصوب ئو ريل رج لاابث
 ظ اننخيو تو 02000 ١ | رسل حاضاباوسم زول :

 ٠ :رابررك انزع جب ادد . 27 01ج 2 1: مع مو 0 :

 ظ ناهس تاع اس 2 ان و يدوعب
 مل

 ظ خييصاملا دا بع
 .. بكومطا فرعا تذلاسمككلولا

 1 0 ا
 قياولالهأ باطلا داسلاعم

 اهل براعإب هدب ميلا
 ةماركلا]جاوطئمرلا هاج ْ

 امرك فيا ىراولاعطت 06

 اذ



 به رمهيلارسالا| عز لا
 ةدجداحف نضر ا

 هيلو او و افرع اوصل لم

 : سك وشلل ٠
 د اهب الىدطاملاور انلاورد اهلخد | هدد اياكربكت

 انلشو هدحاص اندم لك دن ار ارمفلا نب.
 ل اناذوزم امع هان !و بطقلا ىتن بع سبام

 نحو لروما ابحرمو ال هيسو انام املي
 اركا يسع بحو ءاماغو مك بيع

 يظاورحاس ل تبيلامملان احر ثول ا

 تاتم مرنع د ثلا ب ونعم ىف وتس 1
 رمرؤفد نايدملالمكاماو يؤ رسل ادبهح !ييجسس
 م اهيلع بلو نسمح ىخ اند ارلاطباحملا
 ف ارئسالاف ار لوفد ل محو تايبألا

 ا ف افاومس برس سس فاعل ا دال 5

 00 تاتا
 مير

 0 14 ا
 2و ل ارب ننس اكس اهك و وكلم انو وار د

 مراصد او بطلا نصدورتس انور انفك



 "دلع عيياو هور راارصنم
 3 1 . هقتعس والا دابر تت نم ثيسلا و

 بظولاانعدوو ةريرحالااشسحلا ابلصئ اننا

 . نسجل ا تئنلاو]يلثرء عانرسو هباحضدأو
 نيبعم'نسرواسرجرمل ىردنا هج! !ىل ل اقو

 اهيمدب وانت لاق معاهلومر و هدا تن
 .* نكاوربسلا و كلا بكرلال ف ثسي_ سس حد را ةرببسسم
 دس حازم حبو نجما لقو كبدي د حم [ىخاا
  ملارر بامر عر هيلعيرمو !اناومطعألا
 1 1 وي لا حلا

 . اه انلص و املف ة بسعر !اهيتو املصو 4
 ١ لكامؤد وح اان ئح !ايل وق تدل
 اا اع فان اهاننسلح نك انزرومطلا
 م العار تحال دم ابك اد او اهيل صورلا
 ناكتخ | اي نسج يحال تلف تن اب ف ةدربعما

 ادهن كان كولملا عسب نم كلسم أ بحره ١

 اال هدم ونبي يوكو ظ

 كاحلا يل ا را ظ
 نسانلا نس الارمسلا ارم فني ظ
 ظ اهينئغلاخرلا عا مدح ا هداية ةهد 2

 ا اهلا ما مالظلاىنا اورموسكذ

 مابعلا و



 مهالاعلا كلملا هعاط ماب سانلاو.ج ابولاو مايفلاو

 رتب خجل هلاعحو ىو ررلاديج اريسلا ريش او

 ..اطيسلا صر املا حرمت اور نيهان ا ابصل امس

 لذوىعانرلابب'ىلعد راسو عضاو ثب دك نيصن ىذاو ٠
 فتدؤح لذ مرعب ل براك فمرضر وبلا ك ان'اول

 عطلاواحاب لصولاب د فئشتلا نماومما مو
 ه:عزح مادفنمل نين صدو ةنيوملاو ون نسون

 جب اميل نفاع ةدرئشم  ةنببسا طعم ةمركم

 نحب ايش هع لاتغدهردا يصر ىو دسلا دهحاىربتس لاق
 لاذر سلع سو اهبل عربه أون رسفئب ١ ان او كلك

 ىف ةاث الان ماكسو ةموزعر مسد دددا م
 هاىلارطرلا

 لاعنارو دصو لاجرر ابنذ اهيباببوم ةرييبعم١اناكوت
 زعل انئاخ ةدرصكه لحر ىفاشرلاو ةرصحل سوزعو

 لانمطال او امسدلاو لابجرلا نس ناقل ىلا امني ناك سلك

ارساب الارمسو الهحاو اسمحرمأاول انر
 امر ابساو اند 

 اميولذام ردو انلاوحا تامشسر انسبعا ةزذدو اني ادحاو

 اناطناابااوانساطئارابنادا كوبسو انباوشت يصحو
الكل !اوفكم ودب نسح درسا ىحارشل ل اون

 الن م

 صفت ارصو وسور انلريكر كش ن ان لاقي يب حرش
 د اليبْشلاال اروي ئيقملاو مرصلاب حرنهي الن لاوهالا تابرا

منع ىلاخن هرداىصر يو ربل درجا بربس لات محلا
 

 انيلا احبه ركرع انو هانر زواسخ نب ١ ينس ذخر د

 ل ابحرل العد اوك اس لاعب ابرهجاان لاق مانطال



 لالبالاوةرحاع شرحات لاوحالارهانم نكد
 راب ىاطصنالو لافماو لابن الا نس | غب كرم
 :نائلا اوحالا جيبك انمار ار كانببن ام لاجرلاقائنا نم كيرحا عم مرافق « ىرزلا ن ان _لاهملاو لوصملا كزعرخ

 22 اب اذ لاههاالاب تذو عرس انو كرب تجد هاش 01 وسو لام اول صلت كنس خل لاصرلا لمغابتن الا كالا لارظندالو ةيباحو ر ملجإ الن ع او جحود افراجلا مب اد قاورطنذ لاطنالاو لاحيلا عيبج ظ
 ا اهينناعواهي داو اهيل ارسم ل اطرالالسفتو لاجحلا زن املامجو لامملاو اهيسفنب نيا رادو لاح
 دير ثلا تن اذ لاتنفلا ىنع اغيضع نكو لائتطالا ب .رمو لاعؤملا سحاصإب ب كناال لاح اوم وح يبامصخان حو
 ظ لاح عرسن اق 'ةلكم لا يررسو لاطنالا ابا ان زحاؤنالو
 سائلا لومذ نس او اها ف (رهنجسلانااس نطل لاك ظ ظ عاقرلارهحا ريسلا هلاقابكنسح ى حا تريح ادى انس زم نظر[ سس اودع ىلا هدأ ىصر ىو رنلارحاىئررس لان
 نحو ان الكل رموب هيمان سو مايا تالا ةيسعما ىبانقان هنعيلاخ هددا ىصر يدرردارججا يدرس لا ف ظ ريهضوجو عع ضرالا تاوحاس و ريماايعو ماض اوك
 ناهونؤلا نم سن صحا هك م نب ر ورسم نجحرم
 ان ان مايجب اقف كرب تجدوطاق بل ملشنات د رمحا اب نب !لانسح حايل اف اه انلضو امد دارت ل لاترس 0 ظ ايلوالانمويجعو جس اكلادعأ ىررس هرضحو تاريمللو
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 ل

 نبلنعؤنلو انضجب امعذوم لات هسدااتسا ةكس بلطوو

 نع ايران ن إلا هرصن بلاطانس كر اسوانضح ارد

 هعملاةنودد !ىلصر يور رلارمعا ىر يس ل اقانضحب
 املذ

 شرطا سيزجا ى نفل ٌتلعج يرن نوب ةطان ىح ىلع كلشا
 ١ لكلوفنو ريمي صون هو نرد ننولااه رعت حو د

 يالا تلخداماف يرن ع هؤئاه انس اه يل اى اب بيرنع

 2 دزوعبدم هيج ١١ ب قر جا ولسح د تابملا يلااولرما

 اهيلعو واخد اامان ةرحاو هيك الو اباوحريةيذعدرأال ظ

 ةهح اصو هيظعاًتخرص ةخرصو ارميصوتو عون ان نم اذ

 لاهرلا بطنهد ابحرسوالرسوالخا نلانوةبجلا ةباص
 دز أن روحا فيرس :اعيجس ل اخملا ةموحو ل انملا ىدملا

 وزنا ناري راب ان لاطر اي ازمه ر عفن الل ابحرلار ان يدم

 ايانوعىل نوت د لابجرل !مممب كر شيدعاو ل المللاو كر

 ا ولا وجع ا

 لاوحالا ب اهصارم لابجرلا ربوابحا قرطخل الواظذ

 ريساولرةواويشس ل امنملا نس رحا ف رطن 'طدعلا

 ديعز يل اك حو لالا نبيجزع هملذو
 تسبحل لاس ضرال | ىاذد لوطملا امهر هس ل رس اهدا
 ظ ةرعلااو ذهساكرابتف لاوط نادرا. بره نماب اين

 لاجر اهل عضد كاك انك اهمجرهرد ىلع نمي اذ نضفه ول الحلو

 ةيطاذ اب هنعوإ اًممدد اى نصر ببو ربدلا ريحا يربس لاث
 اهبحاملُو دا ابد حاب يان دايرفنن لاب ىل لنعشيدأل ىساره

 تلم مصابا هد ١ نانضمبلب تلانفن ةرحاو هداك



 كالوماب هلداهددا اهيلاوح يذلا ابقنلاةارمْعلا اهطاولاضن بينكي يرظن نابي عاقش اي همجش هلال نمد اهيست
 «انملاو هس ار يذلا اره نوكب ناىنووخااس هادا هأتلامذ هبات: قلخلو هبات سائلاو هللا طاصخغت ازمه
 2 لم انسن طو ريركلا بيف امل لافدموابجس لاحلل ٠ اود رضاف ع سانلا بهز هليبساولخ تلاقو نسلحرمت
 . يطاق ان رنععالو لاحلالو لغشتلال لاب رحال ييلخاس دس او نب الوم ايام لاغذاه اعرب ساهر ظن !بيتعلا» ١ كتسلافف كبف بح نسانلا نيل ة هنن او ىعار ريع برجا ' ىف نيبباس ك)انجو.الوس !قارعلارحاومس اورينخلا
 اعومد تلسساوانيتح ندحو ىب ارنا تلشو قعإ .تدركو ل ثاحامجلا تلصوو لام يولس امد ىنرمل قناخ يبق نافل اسيا ع هعيش هدداب ىينإب افق ىمسارر هبلا ترش اذن افي رن ةيعطرعو نيذاؤ هنف طخ بج ماف لاهل عزت جاب لانفف كلذ ىاع هرو انس بين اب هل كل افذ سيرحل ازصت ال ل ابلا
 ألا ةيس لالا ةرعنن اعدراقيلاب نب انر_ليللا ىف يعز ريشن لاين تناكذ كاوحال ارمههاشيب يقلد .اعيجايرلكت راسم ىعرد اللا يريساعهإلا ترس ان ار ازع
 تفاخ وسان ذاب اعيجمماك اود انه تيببو يمي يذلا هسا ن ناب اودوسريهب زالقو لا جالا تفئلاذ يرب نع ةيضان نمير |ىنعت ! موبلا يرطاحو ثلذ عباسلا رموبلاو مايا قس لاهل اره يع لارا ترس ان لمح



 ايرب كنب ههطاذ ند ىع كت لذو يرملل ق هزعبد نضبنزن

 افي اكم نوعضص اههراؤئعاسلا كلت اع رنعن اكنس لام

  ةطاقتن ار يبلق لع ضِرْف ىو بردض ن اًضهاهاواتلافو
 تن 6 ل ىرشلا ن ايناحالبز بح اطع كنعا ىرب ند

 راسه جوتن دارا اميب او مابخسنعد اهيلع بيرن اهيكرت
 يأ سرئفلا ناه ىرفناب كلاففذ ةيلاطومد ان كا سرفلا

 اذلو ادكة بح اناء ونت تلمحو اهتبلزو اهيا

 اين فقال سرذعلاو سيرصلايفا اوم سموم لاند
 لاتاعئرب نب اورصْخت ابفنلاو اوارمملا عيبك ىوبا

 و قدم ع هي هل

 1 لاففدل ل الس رعلا و هر الفلا بعل

 بال ميدان نأ نيرتلا ااه اع

 ريبكلا ب يضْنلاَو اهم اماو اهفلخو امكوخ بقتل اوارفملاو

 ربقولا اره ىب الوم اب اهل لامن ري لله انس ن وامي دج
 هربا نو سرخاوهو يكس رع ماباةهجس ةرمول
 "ار هناسلو هعمس هيلع درت تاهونا عدا هنلاأبت

 تاناويلخخو كنس ددترؤر نكرق سائلا بعز قحاحوت
 بيَعن ال تلافذ تاساردكلاءالارط املا ى ترشد اسو كيلا
 ريالا هبل ل ضدا يكو ديد ادجح يزن وكي اس ناك
 يه ىيرلا رجا يرسس لاق يل اني هد اش لو عمساو

 ةفنراب بقنل ا بر اسال! ارلصوامان جعل انك وهم !ناسز
 اما تقو تضهنذ ةدامسا كناحرتدرشب اي لانو.

 ةطانلع دتمخرو ثدرحو لعتور اهيبلا تلررهو كادت ىاع



 ظ ريردو يباههتممخو يوطا
 لااب برب لاب تلائفو نفعصو نحاصت ىرولالاامىم

 . بزلاوه نوكي نا كد وحاام ءاواد1تلانر رباح
 رقباذ ءاد بومطا نم نزرع ريد اصدر شم نوكب معن « لاو ل اهريتد ن ونيف يت قالوسإب هيدا در 'بيقتلا امل زائر لاخإ بفم تناريتم اب ول لافو بيعمل ا هبلا دفا رب يقرب م لاس بيزن اي ورد انهم انم او سدر
 ىوزبمر واهر ز زلال ئحاهفم هن اناه جن ىذلا تلاها نرانس ااهعم نيرثو اهبل كلصر امان اممت رح

 روق داكن ال يح صرالا ىف
 ىلا سد هدد 'ىمور بو ربلا رجا ىديسس لان اوانصا ميش
 ل !انزداسل اد لا اب بيريتاحلا نسور ىلا اب نمسسملا لا نسحل لابد لإب تلئار ياك ان رمانو ياش كلل دل الملا ىجسفل فتننفي ان ن اكسو بن حران س اهيل اونانئاراذ معن لاز بريل إءاز ار لبلمل الل نكن مان هب
 لااب د اويل رهن لإ! بر يظ اذا ىىسؤس لاب ن داصل ارثعمبج
 اضوتملا دوش لا اب بركسسعل ا نياسبح ل إب يدامملا ىلع
 1 .لكسا نارد قارعلار مخ ناسرضر ال !مالكلا منا

 لبايفلا دانتو تلابح ناسيرتملاو نر ايزي حاو دبطتملا م امرلاو ةيرصلا تومسلاب يولقُس ناكمز بناج
 امايعاميظع اموب تاكو اولاجو اولاصو اضجن مرظج
 ىروريلارهحا ىيسس لان جاوسال ايريطل نملارصل اك
 ىلا محل لاو: برب لا او ارا ونعمل انجن هيدا يصر
 ا|ولو ئدحير ازدالو ناب رريعط نكنرمل مم اجاسو

 رابذال )

 ها



64 

 اولاقؤقر انؤعلا حاولا روسدر اريل !نااونكر ور ابدالا
 مللاربكح ل اوانلجع م هايم وك وعع انت اينباب

 قطحر ايلدعبو ببر صني هيط انو نك نريمشنل /ل لعب

 ىردارطر بوربتلارهح ١ يبس لان ىلامد هردا يلارمالاو

 تلافو ىلا نرظن كرب تجد بط ائ نزيد 5-2-0-2

 د ابالي خامل ار فاض الاو ف انمحلالصاا ننارحا انك

 7 بعضْرمو هداقئو وبارد هدنارفعتسا انا او ارمفل انبب ظ

اوح لاقدر لافحالالها كتاوت مرذو
 كم ك

رش نمل تي هنعمل انعر هدد اىصر بلاط ىإ ىب
 ب

 هلاهخاووهومعو ناسخ إبر شلا ىرستسلال وول 1

 همسان انس يَندالانا نارعلاو دع ناسزم ثلا

 ب هم يالا هبيلع نرد اصر لح اك رمل ةماركل حا
 نوط اق تان ريكس 900 اررمعس )ناك نسم

 سيم ب

 طش رضع اهم توعع ىاتلقن رجا ابةطان

 كوجإلا ب انر)نس_ ل اخرلانمزئالاى صرفم ' رووسدأل ْنا

 ٍيلاقنا يشن اهيحونذ نم ند انالو اصل اسرس ارنب

 ده سماع ايضسوم عتجاب ياعاو رههشا رع

 قضيتي لاوعسالا سبر )نس .- تراتيل

 اهاث هيب انك ض ردو نبع ضر و ةباقتو نس اجد ىلا

 صرالا نس اهويرهو ص تحرح لانلاارصنلاق

 فتلشإُْمَت كالمملاب اهيسفد ىف تدق ١ كن اكن اريحا ٠

 .كنلرح اب قدر شسإب لانو ىعاوذا نيدو ىلع



 ترافل نانا كن نجود يمرسرد ا ضرالاة جد كاعام نا نظا
 رطاملا كنز جيومو كنس ىف ا ددبعلا بع نالا دع ماهل ل طيلا
 ' لعال طاخ باطز بر اهنشسال اررعي ةرركالو دياطكض رشد - "نبع ضردر قبان/و ةبادب هحارفعتسا ان او ازععلا نيب دامجا
 لك صح ةيبلسر الن ثا د للا ارعنعل !ترظن امد مسن نافع
 نالاحل نازملانوجم كبلعمسم١'ةرحام اي اعط لاثاو ايل ناقلات
 مالك سلك و يبفسضصتب نمل نإسطلا حبسنلاو ضرأل اىلاخ
 موبرااسمم كل ن وكب الون اًمرلا د فانسعلا ناوي د نم كرما *» االاو نامالا نم عومرلائر رب و ن امر د نمبر اعلا نوبي
 / رام لو غن صو مالكل ااه ثحمساد يري نجح طان تيدداف ىكتيحر ثيل رلاد هطاخ ىبحاانس ىأ ةووسلا ]س١ ا الولو رمل او ديب ن اداس نسرضح نم هرصيع نادر نالدلا
 ديلاوسمب ره يربح يلع هر حورس ةالصلا' ثار

 |تلاوطم ارح نا ةغنف الصح ١ مرتع هايزمزامالك مهاد أرزحات د احاسبلاهل» نلو شكامإ ان طب يراذإب
 ارمجحاورسلا ف مول اوالاص مهاتثان اسرتعلا تلطاس لاطإب !|مظلمو يبرق صاع بزلا اره بح لذ ى بحل كهنك

  لطصْنم سال اريرزم متلملا ف اوتمد زدموؤلان ا مّومل اوتار ١ عصعلرراسأو انهن امنطتت ةرهتعاث لامن الاب سشفملا نص انذ ]ركل اب واضوهو شعرا ى . ىردذع مايالار رع نينصت

 ل سكاؤا عيبسل اك  ىفذو هروصع .يرجص مسكي بلك راضد
 | صح درس ار قلخلا صارخا هب جيب. اال برساو بوس نيك

 نمر



 لوط مل سس ناس وفجر يسلو  .هيبلح مولا و هل امضو نع
 الفعلاز تاداسلادنيبحل نم اوعْعي انلايرعودها نيصر

 ١ اربح هلو رسالو هؤسرلاو . (ريبا لحاعوا ةعرس هءوناه
سأم هر ُزحاوائوح هاًسْحا كلي

 لذحلا ب اع االو نءا

 اركناسشسمنكلو هانترغزدو هدبلك «اسرع انام

 ارصملاو مسد ضوغسمل لوبا قاتم ازئالا لع نون ضم

 عقم ج ني دلاز رب رجلا عم ةيحدم ل اعزخ باوئ ا تسحا

 مشلاون احول اوظغلاوسلا مم شفا جو اعز امخلا تظن
 ظ ًاركدريكو سن امكو لاحرلا نس لطب سراف نس هب نك ضرك

 زك سانا فشنكتالريملا رجا إب ىئيل سي اج كئنمب اليهسو الها
 ارهعلاود اد امسلاعم بعرس مل يبه زك ر ارسال اوراملازخ انال

 لقعلا محا برغم ةرسرم ا ان او انا ر ارم اكنا يربس اء كلئر

 ارح امل بيسو لو ادبي مذ هسينكو معاي ارب هطسد ا
 لطصملإو عمدا عوضا اره مهعجار وم جاو مؤعل | ل اول وذ
 ان اهلاس عصسل اد ن اسنلا لق هبباوع س مزدر هدا ان اربد
 الرثكرماس انناصخح موبلان اخا كلوش ملا ن احا نلف

 اردوسلا عي مزعل و لاس اوعرا معن ف لب الاى اوبل اانؤتا
 ارضملاورثلا ير ركل ىيلا_ تنالاشاافلت محو اد
 مدس ناداسا سس كبس نردذ منصب يريئاو بعل اح
 ارصملار ممسلار شوي مع صد  ايرحب اسر ماب احس لسالاد
 رداش حال ىد اوداه د ' انهعيجإب .اينرلاو ضرالا ىتئاض
 ارد ا لوط رد كو يارظن هرظش هانرجو كبّدراد

 لهم



 ” الدجل ب اننعاانمو تماسامت هر وس نر از عاب فاح

 يار ناننيم اوددملل هاو واو ميلأما نس اول امخا ١ يرب لابتي دان
 ارطنازباولا قوسبب دهرا عرتا ةريصم ل نحؤع لاجر ناج
 م ول هنابزاو هساكر مل مالههماذ مفك رحاراد
 اريرنتسلا حرت ريح هنيعب اذا نيبو ههجو اعاوعس اًمللا لاس
 لوتقمور داخاب لسرلارصانأ< ارضي ار كزم موب مانع براي
 وسلا ومس سلو مطل اذ منلاما نم يبو دبع اروع لاا
 - حتكس لكل تاق ولابرلاخ عنج ول رجم اب ساتعبرإب
 - هولا د ايل اوربملاو دار م ركام انس ىو دجتحا نارما لص
 ارئزشلار رانباربعو ىءادرلان ب اهل دنج ناسرملاو ليحلاو حاصد لعوادراطننالاوولاماطلا و ..اوكزاعاو ناممحا ل ليحا احدا ندا
 ار صخ عب زمعموامواع اوان جليا اوان يب ااًهحر باو
 | رلاول و ررارملا اسر ماه لوط لااو ارامل
 فينو ارعالاوع لوصن مح انتر دهم ا يت اداسرمماندق
 - الصحن سلاش ريح مم اىبذ انزوعر داركم سراف
 رئت اسايلش الا كلر داق اذ هدر بد سبل هالو نعادضاج ا
 سالو وابسرلا يف ببيع ببحلا ١ اهااقد اص ب رحازف اذ
 رتل او سنامارببس اعد و ىاشأإب اوكماعن ن اربع كئذ تئتخ

 اى ثار جورس انا توجر تنكدرح !فيرثناب كلاذرج
 داوهزلاعابوع ىل نوكتر لابجرلا سبب كب تباعاو الاجل

 رفسا كلر لاب اذه ىف ك4 تاكاسو ناسزلا ارش ون ف لصح امم
 بيط ساس نباؤك ص ردو نيع ضرمو هب اهلنو ةبارب هسا
 بكيلع ويرطا باط د ةطان اب اعل تلنن ىلع كرطانخ
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 يبس ارد | جونذو نم يزن !ئالو كلاس سارب ىلع رم

 جنس فرصن او ببطن ذو مهل يوجد ارمول | مط

 ملل نحر وم ارنب تجلوع نس ارماملا تين ه دال ىلا
 يو ريلاوبح ا ى روس ل ئ مع ارحائيرمشل ماو نكس ى !نئرسنو

 ونهو لا نس اننا تلتذ الكم تلد اماث لاند ندد ا ينصر
 بسحلا حا نب او نسح فير شنلا جا رنع ناو مالسلا

 لوفي ناههاباذ او هرنعز او شيع نع اضم ف اوحاو

 ةبتك ين سو ميصو مان اب كسور نس ظفينس مانا ىل
 كنائةيبرتحلاد لبى اونسطب ريف ارزهم ارسو مباهلا زن
 لا بلع لاصر ىاو ل ابحر مم نك د ل اهطالا ب نمو يعم اهي

 1 اربع نسي محلاربعو رجل اريعو نضرل اسد لاملا
 يضر ىر رمل ادهح اىريسلا لاس سار بحاصو يره وجلا
 'ىح !لافق ثل يب نسسح نرش اوحا ريح او ىرع ىلاش هدا
 هالو عولككد ىئح كرشفن كرش ار كلرس مخك حا ب نسح
 كزسرحح !ان او كيابجر ناؤا الو كناوال حا .هاوسا مجبد
 فيرشسلا لاف اغيل اثواب ان قداصإلا كل دو اجد رح كال

 نانضمررمس يم !نانااهوب بهرب ]نسا كاعويبا ىسح
 ياي ام ساشا اذا جب اهحاسو نين الو ىنج حج

 لسلدلالوط مان دا يح ان اماعا يرد او نب ١ ل وعتو
 ءابصنايممدادموو امايارصبلا سنع ارصد

 وهوروس ارجىهد و نائيكط اذإ اك دلانرجد ءانبعو
 . هكلاالررشش ماسبلو ب رشب الورك ايالاسوب ئجبعدر او ىل

 انعو د !ورزاسد اىحا لبحر برك زد لوسر ده هعاالا



 ظ نا اون هنع فتان هدد نضر كو ني ازمح ا يكرس داق
 ىئاابزج !ابلاعن نسج يا تريح ا تحجص اان يننالو اهتنطيلارسر ماهم يزين ل لونيدومرانل اثواشاث ن دواسست
 ا/ءادعوئلادالسالا ةليمللا هده رمح كا دعو رخل زن ثالأ

 هساىصر بو دبلا رجا ىربس لانثهسنا ةعاد وون او ثارًر
 اهبصاف نسح فدرتلا لاث هدير دال إ تحجصا ىلا
 دارحلاك ايرسو بسلا بانكالو صصفنا بانكال و اناخا در
 نيس يرل و ىلإ اند يب اكلا ىلع ال نعال امم ال ذلا
 ب ويسر انزلاو كسلا ن ا يمبإب م اعأ هل تلت دحام سباك بااب
 |. .ةلدن اوجالا بهار 'لايجرلب يرو اضاع

 ةيباسعر ةبعاذ هيك ار كيع ناو دال اد الد نس اهي ارا
 ظ جاب ا نم مزعل اننا ل مككُم نسح فيرشنلا لان ةحب ال
 اومتطءل لات راد برص رالإ ىهعصو ان وطغامز انهن او
 ' 0 ايدول ا تنط خبال نمزلا يف: بكس كناعو

 'ء انيلعاوارم ارد موني اذاو هك ئيدرتنلا مرح هرملا ن تدْحخ ظ
 ادخئذط ان !لبب رصم ضرالإب نع فان ايان اول اذ
 مههيلع هيلع لويد وهو طايحل'نس اننيرط يسر فلبحز
 فئبرش هناريعزب رنونئمدا لونرع و هرص ماخنالو
 ىنع ىلإ د هردأ ىبصر نسح ٍضدرْتْسلا لان هومر لمح
 اهب زتس اهم تركو يشفد كت ارمل ممالك ن عصاه
 الهارب ابحرسنكلو ييفسو ضازجرلا لع
 اوحدرتو مكسانم اوتيغذ يح يدابض من ايافساو
 0ك سحرفيرشلالاكىل اند هدا اس نا يعمرمسس اورمك د اببلا



 ةطصؤ نيروح سار وهو ركشم ل جراد ار مالكا نع اهنيْض
 ظ تدق لاوباَص ل ازلا اوم يوب اديبغلا ضنا ٌنِلْقُم يوب
 تاحؤنؤلا بهاص سربيبره اظلا كرما, ابحرس هن هاى هن

 دين او تن اوه جل ن )هن ىرج سره اظلاوه نسو ىلإ لامن
 هل نلفداناوه من انر د هيجر ينجب ةيفح ةراسإب
 < بهو تويبلا هدم ىف نلت ماب اهنا يكد ايص يف نما
 كرملالان ىربا مهد يرنعالا مانتالو ف ارسال اوابرعلا
 ىو أر ر نسح فدرتسلا تيب يت يسشنغنره اطدا

 ب الب ىف تيصاصا ْى ؛ ١ تزْدطو يبل لوط نرس و يعش مل و

 نسسح بودل تب ف ىوشفت ث ربحرو تصصا امان ةدببد
 كيبلاب فياط هلك راشد تيان هنيجب نس به تاما ياك
 ىلصمه بِلرو هنِئداعد نسمح بدوسلا رب يت ديشتعدو
 ”كيرزعلا نيب ىف ىفد ن بحد ته | امان يبل لوط ؛ فنرسو
 نمسح نيرا ىإ لان هل ذ دنمد به "د اريل ىف اك نمسح

 نسحابوسل ار نظلا اًدره بينع ناسرل ار ريصخلا كساب
 لفصاوب صام ان ملا تب ملام قملا سند فاَعَن هددإب د كّيظ
 ننإر ل امل ن الان ثار اومع اور زمان او |ودر اودع داذ أد
 ةْس يدر | رسولومدالا هلا / يلا هددارانس بزوغ
 ةرحار ٌةوطحر بس ياعر قداس !رونسد يرد ذحا برملو
 |ىئدناطلمسلاىل لامن نس ناو يكاغدوددا نذالالا
 ”ريسابلانر لاحد هسدايلاب نوه اهدعمتاو ىلا هبا
 نيبر ذر انا كرعفدر كل ردرسو ثارحت ف اردن اى عز
 ردجل اريلع تح اف نسمح فب رن. !لاّو مس انقل امون ىلا



 ا نسجت او اروتسد هنيطعاَرم لاند هسا انشاد ا
 اند اسن نم ١س تىبيدر وعم جرح يد د ناكو سم: نيبلاط

 دج 0 مرر اورام مرايا هل

 امان بطعم ل !ل بجاه سب نري رم ىلا نلصو اماذ

 اقاوم سوالب مانرم  ييدعاوماسر نيل اولصد املك انشا الام ارمال | يسال سر ا انمو ريد ناطلسلا
 بيسو عم هلاوج اهبانريحا ىريريرضن اظلا كلما نانا
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 ظ اًرههو ىرسيبرهاغلاكزلاو ,ضرممل تطقن حب هتقرعم
 ممدوح او لكل فذناكا تلمح هونرع وار اراملد ,ْئاَج
 ديل يزخلو مولع توبمل اذا نا ول اسمو ان محملا ةباعمي د نماوم هنت هنلسإو نهود هلار امب

 2 يقداعف كري دب اودو هناجع هممو سرمد رهاللا كلم ارضحامخ مع انناو ليز و لاوارسألا اجب مهلع

 (رظح هيلا ىعماو ريس هدا مسن لاين هردصللا يغدو
 ارسال ميجووهراسو وسرد وبكراو ىديبذخات

0 

 ل سات و هوكرش لش تست

 ايعزداو هنالاو نايتسلاو ابضنلاو رشنعلاو جءاتسلا ىف فارتسالا ميج ىذا كاملا ادي. هل نظفت ينك

 ا 7 ظ ا 1
 ايرثمل او



 ن ا

 فِيرْنِرْصح اهاكو مش: طا تليحاوزصج اياذإبرتعلاو
 هتسلحاو + دحر و ويلع تءايس ائيرس ناك ن ان ذرع

 فب”هدرش تْن ااس هل نلف فبرتر عن كن او يبات

 لذ ون اذ هيكرح ن فونلا يمد عمل ملو ىلع دز نا

 لوفاامكنوعرمس اولعبحز يهم سانلا تنال قى لَح
 : ناؤيمانلارغ او م/جب !طوطحرهاظلا كزملا ورح او رمش

 بينونسلا بجضحلا بيسهلا جبسلاابتلا لانو بس

 يلع صب لولب ىبا نب اد نب ما لوب انب (ىفع نب نمسح

 قاع يعز و ابفنلا نفاع ىبفد در نايشمل ناعم وارتسلا
 ةنانملا مود ىلا كودو لوو كدلو ىلا كولملا فعوامعزلا
 ول م نم هل وسواس الكر بعب ىس بوعلس ى با نوملدو
 عيجس همدان !هنول ديب نيئلا ىاعوُنم ااًماَذ هعصس ام وبجد
 اولا م/يرب اطوطخ اوعصو امات ئىسمح ئبرشنلا ل اف ملع

 عزل فامرشبو ارا د د هز ارافلو انك ك د جد ايينصر
 ير يو وسلا كلما ومب اسانل ل صتحو نسح
 وكنا امنع اود !ن اماخلا صم نلئئارُسُل ١ املس بهذلا
 اسان اىينط بح ان ىلا فارشسال ميت جونو لاممإاو
 اذ ا ترظنم مم ا دهحا حا: مار تس اه اننصو

 ملطف عولطل ابيل ارائسا ي ارامان اهيراد هس ياعوص

 'اوخانئرصولا ىحااب_لل لاقيت ناعماسو هماثيل حرم ه دنس
 كلانا مراة الصم يح] إب كيصي ا نسخ لاوح ارلوو

 لاكن ىب احلا ن اًكدو اد رخس اكب ادي ادمخبظند نع
 ىحااب لارج سمسخحلاد 17 اوح الا ءازوساو



 هل ةلاوتيزو وتمت ةئاكج هجر لان عيمفنا مالاع
 مدد اريح ال بباطالاز اولا تاوحالاو ززملا غالادلو
 راعتْنم كرلس ندع ن وضو مم و مجاب وانحم و ميد
 مسيو كيلا مالسلارجا اًرهو سس اوبركوم دوخو هنم
 كاف مو هبسصو هلا كلعو دبع انيس كاعد ياضد

 5 هوه ب كاريكلانرعن )رع عدد بانكاذه يجااب 1
 مم احلا در خفلا نع نر شمعلا هبل نحخوح ةيعسس نسم نزلملا

 موبل ا اوه ق انعم جاو 'ةيباخسو ننال تو سج تحس
 وتساوي انخسو نيئالثو وس ننس ىججلا مود وهذ
 ر_-_- عشت كوست لمحر ىو ريل | ريحا ى ميس

 نيب حم لاسر نوجادنال "نرهرْماَرِع توعد ةىجالا

 انيرئاورعلإ عر لاحرلابطق 8 !ئنيرو ئعيلب تحج اوبال
 انينهسمو اًمحاو نعل اىصوو خلد أون انبطل يب ؤَح جاضإب
 اريبكسس الح ىىصم نبض ىهطو نس نارا بفنعس ْي ا
 مل امسملاب ىبجو او يبل نع رعر ايكالاو لنكلا نصل و

 انبجامب ىلوملاو جاب هلع انيضأرول اون تدجح بابك
 انيبح لاطنار لمح ناسف هب نحو احر ردا تبجت
 انيس ااطن !ب اليوسو الاف !اي ريس تاون اكو يب .اومحرد
 : يعبد ان عما جرح ان لكى م قيمر اننارصخاو ناحل تراصو

 2 داورلاو انبلَعمَك تاعلاو تلكم رنا ياللا نا اوت
 اييحابرلا اضيارهزئار ايعجار تن الا سوط انك" عمصس
 ايتسراو اذكاطوطاهد مخ ناداسن عم بوث تزام

 5 ب

 و
. 5 



 انعب اهرلازنف تمنح هوو م نجود نم نالا تم»و بركس تح

 ايس المك الا ريولا بهاراب عع كو هم او ىامدحو نمنويدح
 انيبطلاو ام ازنضراذ اطاومس نخئرام وع نفع ءوُصَّيس

 . ايدل اوه يلقن عبود لتالو ُقيكامطاسرمج
 انسب صمللبو كير لاقرب اي درك ندد بو كايرلاا»
 اوهام ن الصنع ىددملا لب الموس ةالاصرع يرلاوصح اس
 ابو اوهلإو يماه عن مح ىح هنعمل

 انبدونانبحاو نانجلا نسب ىيلجاتحاصابادإ نار كرس تم ن١
 انينجَر لل ن اًبحنعامب ام اويرصرااًداام رد حولا ع اون
 ايي اببزصلا اب ىولنسعالا ىىملطن هرولا اعب ئبرسخال

 ىسسبو هطيبعىم اىس ىرئان ال( تنطنيس او رن تدجا د اهاعاو
 انين كرك يوم و مارتعلا نس قلذ يف ئسلامجاول لكو

 هبلع تفطاّمت نحٍفيرشلالاىارب دش ب اهبرتن

 اههلامد صصقلا ب انك ن ححاو ىزصملا ىعااب مل كلخز

 انبجرتيرتت اضرعب انضم انعدو و هن ذنح ان هذذوم

 تدْحاو سرب ميرصه اظل كلم انما اءرصم يلا

 الاوز ولاو اوسالاتجررحو ىعم ةرح ىو قمس د نوم
 المح مهم تعيجحان ياكح ا | تجب نام لا يوصي

 ىيلاطانرم وهب اكداررمهاظلا كلم !امع دوو انلاحر

 هنري اغمرد| صر سسح يرسلا لاق ونيرملاو كم
 يبصولا ةنيبدم املخد ن!ىارجسل ون ىدك لزنمملو

 اًهرباا ايبلا جرت اهب اربلعد ١ عمت سو يبلع هبا
 تدوحاواعانل كد انيرلع !وسزعم افيد ارشساو ابراصم او



 توي أف. يضايق ا ارادؤ ميلغء النمس ناكر نم اسال اس

 دوش لكم فاز اضرار تئاخ يس ا
 ةبلع هسا اص بدلا ةنبوم محلب مف نا ىو ةسد

 قبب ري افثف لانو عد اهب مسايف ازتسإل ارههم يلج

 جار مهلا طسار الضخ اندر اص كفيل فرضنا
 كن نزحاام ردهعلامهيبلع ندا ف ارشسإلا مريب يراسع

 ١ "يابانكت بطعات فرنسا نورضر ازين مهيلتقنس يع ردجملا
 نيلْخإب | باب لاكن ببسحلا برد رمهيبلع هارد يب اوحا كا
 اءزسط مول لان مابي رصم ف نون يأ يد !ب هل تلفس رجع

 ] ل نلئفد موملا هام مان سان بنيت نيب اك
 1 ا

 بج | يع قاسئس أب مإلا !لكر سبيت ى ! بج يبعرعص ان

 بجو ىمانم ئم نيوز نس ان نصا ل موسرصم داما
 نضهد كو هلاث اس امنا يجب اب مل لان بار اجب نسسح كرلاو

 اذ او ماتم باراك تدر سيلتا اليحيا ةريصو
 اتنطنراد عساع انافال ارصزْس أ ماو ىوصطأ ف يَفطح نك

 هبلاان ونس احبس اع نيكرر هابار انا نفد اعين سمعو انا
 انااؤ او كينببع نعرف كرلدع ضخم نيرسحاب ايريس

 «)ال ىلاع نس ىد ىنخ حرب اريل ف اسحب ئ لدجولاع

وضد جب اًنسو نيبسسو سيح خس ىلا هلاحلا
 : لبجملا نر

 رويس نايس لسا ودلار« اد او ئداعيببع
 من اب ى ل اكو طب هبل ا ثيجاماد ك رلاو بحا ىربسإب د

 هيدمايملصو ىلا هددا ةيجر ىلا هانولإن رف ١كمعنا

 بح مرر 7901:3787[ <زرإا نب. ميلا



 كلل بروق ويجاو نامعبا نجحرتب نيم ا لاذ مويب
 ءل.افإم جا مل نلانوونلا نحب كول اوي ىلا انيرمد ب لمت
 قدر وبي نمد نيرسحل لاف امك مكن لاق انبيحا نع امبحا نبا
 كريد اجو اهب وس اهب ايزي هياونصر و ىبلع مسا ةجمج بير
 ن اك ادئيسطإوانل # بيدح بع. ان ائبحا عمرل اوجار كن انييعأب
 انانداورسور كيف صو اهيؤيانرص 'ةولعم رم نس هالوم هاقس

 اهعروشنب تاداسلا م ىسجو ان, نيو عدو اساع ينال كم «
 ان اوكس نالل صد اموحايلا ماركسرج موصل ابحولا لك
 أن ابحالوو ايار ل انخيل اب. هنلقنب يرثي ريزسسجلا به

 ايياحرن نيملارجزئانم لكلاو اعمر ادداوانئعسح 'ناعاس
 .انن يذلا نائرتنرو ناكف يمن ىل دارل]و ازعل اصلح نكن
 ىلعاملت هنوخ ١كالؤكر ديصراع لب حاجب دنس اكن ان رخن
 تاوئتن تلمصر ن اببالاه ره هزت هطاذ مانحا ان مشن عوججصلا
 لطي اريحا ضار يريح ىدع لحم كس حم يذ ىكب | ئبعاب
 ليجلاو ءارعولاو ليهسلا نلادسو مذرخن ىلاطدالا عم ل احرلالك
 لحر يلين مد مولا قيدلا امه اورد رللامالطإ يح ناس

 لسا ضاقت اشو تامه الخ انموكرصدلا ناننشما تنل ذ
 لافتشم هوجن يذلا بيبحلا نا. هنلطنب انرشنبجي ويمتد لا اج
 كاس عطؤناو يطب انح يرسحإب يربك نا عم ميعوسد ند

 كيد بوب الاع ني امسر محول نس ييسر سمج و رس و 3 ٠
 ناصالاوربإلا مل يدوحاك يجون ادداددقلا بع يوطارشطأب ٠١

 ل لاوبسوم ئطضملاهيحو يطانرسش نمي نيلاودا
 3 ظ



 7 او نافالا نسر انا ىلائاقم ناصصص طن يكشنبنال
 اجب نم طن» اوساوسزنالو هب ّاولان طله اب

 ١ لولو ريح ١ بارمل نكي ىح ادهعم اون ىرذب الن وع تلح ظ

 0١ هوؤعو ئسح ئدرثنلا لا ةكملها اهو ارب دشساكب تكرنت
 : ادا امل مادي نرلع هدداىاص يبل هنن دله ! ثنل مكر هيد
 رياعلا كو ارد دنس ان اوكي هرزبعبو عيئااوابح هلائقتل !

 .. روب منع مدا يصر ةنانو تاكو احدن ار تاوحالا
 00 اكو ئيعبسو سجة نس لوالاعيب يره حكرابسملا ةحجل
 ٠ لون تلعجو هزحا نكزي
 001 اوتلطو انن بيبح داع مناجم د برجا و بألا يعاب

 ماهوهو هالوم» انسا بسم "قاصمة رح نس نالوس ء اوس
 اص رام راسب يغب لابللا امس ابد ١ ٌميملز اد جس ع ماك
 0 رم معن لوقت لمحو تن سلس او محا لكروت
 8 سرشتلا حرنرات بلئغلا ىفد رسم كزم عموب با ئيعاب
 1 ىرعرلاب بورعملا يْدلاهناذ ' يو جرلا دجاج ار يربح ىلع

 "رممتبسح اس تعطق دذر هدنردود صور و يبل دمرع
 رداع برعل ادرعامإو سمن تولطاىاك مكبلع مالاسلا يم
 ل وهن كومحرو ن دنضاو ارب حدس اب وصد هنمحا تكس

 اهيئارج | مركى م اهلس يزخار اههتجاوث علطارا ريع اع رع
 امهم دوبنممىلامو قوش بانك ليتل وذ الكتلا كزرخ هل لئد

 رع لوميإ محو هفحيو تشاو نب سس اكد نسحب يشل ابوي
 بب اع ركوب نص ايبلافبطو بكاومسلا عوصرلاب بكا يعاب
 ظ ببي اضراس اىننسط يف ذلالا اكيرلا ل حسن ب اعيزك امد

 05 اء



 در 3 الكر سارت 'ةتنعفبو ظ0100 ظ

 0 [ ؛ ., | سورع ارمنا ةئوكاب يد .جحب ازن نائتسوط يف م]

 ىنك رك : !سوبج ديبم اهو هدر ى اسا بلاطو: ريع ٠

 يسر ساحب 71 ّي 3م رس ناس داعخيب نش يورو

 ناًمهرملاَو اتننارمبد اول ذنع عبسي ا
 90في الأ ب ذ اربع د ارو ِرصْينِب

 اصل راسا يل باقل زاهر وه

 بباسكل بببحرتط ماض و بات ا برس ى ب هوا < 541

 بياض طقد اعوارص اضماجام . ادناه نم ُتوعرملا ىدافطاوه, ْ

 بلاوكلارواصسلامونك ددجد ممهالس فأن الضيبلع

 بياكداو ضرالا او ادضلا تيب و يمحو قلزحلاو لسرلا عبس ادعو

 تبضاولاوارممار ا دارننطيق هب ارنناكرصس ق نس م جسو

 بر اما ربل, حنس برئ و انمكابرب+ از انرج ارارئسو

 نياعو رضاحويدا ٍمالاس م لع معب# ١ اهلوالا زكى نيم بوششا

 بياطالا سريطلا/ فرع داوي بازيلا ضل نسر

 بيا اس نصرالا نبع اك يراه أو دالبلا هددا سعي

 همك ار و لسام جايجاربك امو ٠ راب جالاس وهدا مالاسمممي ظ

 000 ' ؟سلا ظملع دي لومع ن اكو دع هيد اىصر نيسطل اذ 2

 ابكر هورس بر وازن ا نس طقس الأ رح نيعارولابوط 0١
 نكن م يس اننمؤن !ىاعسفنالا يق ١نانتارسبج الار ةرحاو ظ

 زج هديا ان اير ةسرحا !نسرغصا هم اش ةيحات 1
 ولم ىف يعلو توبجلد مهو تب الاب نسج يدلاو هلهحرح ض

 رجا يعمر تمار هويئقل اد اكو بيج ارم وم ترا الو مهما



 2 مدمج

 ثيعبر 0 . ٍط 11 ظ
 رن طانابمسا هم اتخاجو خيار ب 20 ولعب عج

 93 0 00 2 3 .اريع ئءا انسا ,

 ةيبرس نم يوما بيطس ني نبرماير هدد اجبعتب!دحانب ادع

 02 هه دع 7 ع ا 4

 ريلا ينمحا يررسس
 0 4 عا اول 7 --

 ! ئ
 ةينلا >> يب - حض 5005 : 5

 م ه4 0 ا كد :ىلاخب هسا ضر 04 0 5 0 5 ' ّ د
 د 5 يو 2 د ميو 2 - 8 : _؟ ي 76 3 1 7 5 10 1 00

 نعل نيت وم نب !ىنصرلا قاع نب داوطل اعزب ىراعطأ كاعد
 ظ لي وناملا زي ييعوم عينات 6 داع اصلارتجت نب

 0 يا ا
 ذسف 7-7-2 ّْ 0 يد و يس 4 ذو 21 ا للا -

 ” نمو نبا بالاع اج يول تح نحل نم 00 نالك نم ضن

27 

, 

 المل



 "ا هاا لاس هيو ضي

 كيلوت نائم ياا ول 1
 اخ : انش 2 ثار

 01-3 اثناهيد 2

 ام زج ناطق جل الزم كا م 1
 وز لل ةواسلا غلف اند اموال للجلب
 : ا سا انس يطل يطال
 ةلرادئذتب "يشن نور كولا ( نسرؤملا أن وحلا حت صورو
 ياسر نق انفجرت سان زك قف ديم ب اه

 يح د دعب لال ان ع هينا
000 0 

 منج ل قلع رماد 1 ا
 تح كؤي#يأا1 5 قمالصارب ولو ماتش ل وابا

 هرلع مالنا اك ار ضخ محن بلع باك هوذا كيان
 : ةيدعاب توكترسول نكؤرماظضا هيلع لور رندا

 كإإ لوهدو هنو كيرلا لسير ا ىانعن دنا كنالام سلا
 قطاع ل اعجابك يول ارض اةجوكا# |
 :جاطندس اىنمر لانرتغلار اورج هر فقبل
 زها اوان الحازم ون ىم امن يمن و ساي منع

 4 ونا ملخسف ل انتل رد ل طوع
 اذعص ال كنهتتسأا نلف عرض ف فنك كبل نوح
 فلج وتكوأو تاررجحا يان فيعاابافر لسيدت قال دج ع
 فاك ارسل لازصوجا وف وشصوح : قب

 اء طيف جيب 51



 يتوهم 0 رع
 اردد, ناني

دتعا 3 ا 3
 2 ”واس

 ع 5-7
 نا قار ناك

 1 معسل عيا يا
 ا ظ هوو نن قرون ره هع - مزاج عنالكرلا او نوهتلا
 ا وجا داعم ان اهحد اح فلل ك3 ا 6 ظ اود هومواخات سودرملا نش هتءانجومزالو برغر بع

 وول تتلو كادوا زوم ماعلا ةيرعىل اننداةتلا ويضر
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